
ANGLIČTINA – 7. TŘÍDA  

 

1.) Nepravidelná slovesa: 

Přepiš si výslovnost nepravidelných sloves do pracovního sešitu a tato slovesa se nauč.  

Hloubit, kopat DYG DAG DAG 

Bojovat FAJT FÓT FÓT 

Růst GROU GRŮ GROUN 

Udržet, chovat KÝP KEPT KEPT 

Krást STÝL STOUL STOULN  

 

2.) Učebnice str. 56: 

Začínáme společně novou lekci, a to lekci číslo 5.  

cv. 1A – podívej se na obrázky a slovesa v oranžovém boxu. Do školního sešitu si napiš čísla 1-7 a přepiš 

k nim jednotlivé fráze se slovesem z boxu. První frázi uvádím jako příklad: 

1. Win a competition  

Vyber si 5 slovních spojení ze cv. 1A a vytvoř s nimi do školního sešitu větu. Zde uvádím jeden příklad: 

1. Judy rides her bike to school every morning.  

 

3.)  Pracovní sešit str. 44: 

cv. 3A – spoj slovesa 1-6 se slovy A-F 

cv. 3B – na každý řádek napiš ještě jedno podstatné jméno, které můžeme použít se slovesy 1-6. 

Sloveso RIDE uvádím jako příklad – RIDE → a bike, a horse.  

 

4.) Školní sešit – zápis: 

PRESENT PERFECT TENSE (= PŘEDPŘÍTOMNÝ ČAS) 
- předpřítomný čas použijeme, když hovoříme o našich zážitcích, ale neříkáme, kdy se staly (chybí 

časový údaj)  

Např. Jela jsem na slonovi. → je to můj zážitek, ale neříkám, kdy jsme na slonovi jezdila  

Tvoření: 

Kladná věta: 

PODMĚT + HAVE/HAS + SLOVESO (pravidelné – ED, nepravidelné – 3. sloupec) 

       I have been to Paris.                  

       She has ridden an elephant.  

       → HAVE a HAS lze zkrátit: 

       I’ve been to Paris.                      

       She’s ridden an elephant.  

Záporná věta: 

PODMĚT + HAVEN’T/HASN’T + SLOVESO ( -ED, 3. sloupec) 

I haven’t been to Paris.             

She hasn’t ridden an elephant.  

!!! Pravidelná slovesa se nemusíme učit, stačí přidat koncovku -ED. Nepravidelná slovesa se musíme 

naučit. V případě předpřítomného času použijeme 3. sloupec např.: 

BE         WAS/WERE       BEEN  

GO        WENT                 GONE  

 



5.) Pracovní sešit str. 44: 

cv. 1 – doplň do vět HAVE nebo HAS podle toho, jaká je ve větě osoba 

 

cv. 2 – přepiš věty ze cvičení 1 se zkrácenou formou slovesa HAVE a HAS 

  

cv. 4 – doplň do vět předpřítomný čas s použitím sloves 1-6 ze cvičení 3. Nezapomeň doplnit HAVE 

nebo HAS a sloveso, které je pravidelné bude mít koncovku -ED, a které je nepravidelné bude ve 3. 

tvaru (pracuj se seznamem nepravidelných sloves na začátku pracovního sešitu).  

 

 


